פרוטוקול ישיבת מליאה )652( 9/2014
שהתקיימה ביום א'  ,9109.06.91כ"ה תשרי תשע"ה
נוכחים :ד .אפרצב ,ש .רואס ,ל .שרייבר ,ש .לבקוביץ ,א .גורן  ,מ .מוניץ ,א .זכריה ,י .זרגרי.
חסר  :י .גרוסמן.
מוזמנים :ק .קורין ,ל .גבע ,ו .בדריאן.
על סדר היום:
תיקון פרוטוקול : 522
א .זכריה :בסעיף ( 2פרופ' גמזו) אבקש בתחילת דבריי לכתוב  " :פרופ' גמזו "...וגו'.
בסעיף  ,11שינוי בהרכב ועדות -ועדת חינוך ונוער ,בקש שדבריי יכתבו
כדלקמן :
"מברך על ההצעה ומביע תקוה כי היו"ר החדשה תפעל באופן שיוויוני וכלל
מגזרי בקהילה  .אני מאחל לך הצלחה רבה ומקווה שתמצאי בתוכך את היכולות
לעמוד כמו צוק איתן מול דרישות לא לגיטימיות ,גם אם הן באות מקולגות
לעבודה  ,צרות ואישיות של סקטורים .מעולם לא בחרנו יו"ר ועדת חינוך לפי
סקטורים".
בסעיף  , 15דו"חות כספיים ,אבקש שדבריי ייכתבו כדלקמן:
"מציע להקים ועדת בריאות ,שתהיה מנוף לקידום תחום הבריאות ביישוב".
ל.שרייבר :סעיף  ,11שינוי בהרכב ועדות -ועדת מכרזים .נמנעתי מההצבעה בסעיף זה.
אבקש לשנות.
מתקיימת הצבעה על התיקונים  :בעד :ד .אפרצב ,ש .רואס ,א .גורן ,א .זכריה,
ל .שרייבר ,ש .לבקוביץ.
לא השתתפו בהצבעה :י .זרגרי ,מ .מוניץ.
ה ח ל ט ה :התיקונים מאושרים (.)6
אישור פרוטוקול )022( 4102/8
ה ח ל ט ה  :הפרוטוקול מאושר ( פה אחד).
 .1דיווחי ראש המועצה:
א .התקבל אישור ממשרד הדתות להרכב מועצה דתית חדש.
ב .משרד התיירות אישר תוספת תקציבית של מיליון  ₪לטובת השלמת שלב ב' בפיאצה.
ג .משרד השיכון יוציא בתוך מספר שבועות שני מכרזי בניה .האחד 96 ,יחידות דיור
בשיטת בנה ביתך .מכרז שני 96 ,יחידות דיור לבניה סמי רוויה (שכונת צעירים).
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ד .המועצה פועלת לטובת איתור שטח לספורט מוטורי .נכון לעכשיו ,אותר שטח ,שניתן
לפעול בו באופן זמני .בעתיד ,ובהתאם לאישורים של משרד הבריאות והמשרד לאיכות
הסביבה ,נמצא שטח קבוע.
א .זכריה :יש שטח שאותר ואושר על ידי רוב הגורמים ,אך נפסל על ידי משרד הבריאות
ואיכות הסביבה.
ה .כפי שציינתי במליאה הקודמת -המועצה החלה בתהליך של ייעוץ ארגוני .אבקש לנהל
דיון זה בדלתיים סגורות ,מפאת רגישויות בנושא.
ה ח ל ט ה :הדיון מתקיים בדלתיים סגורות( .פה אחד)
א.גורן  :אני מבקש לדווח כי ביום שלישי ,59.1..5.12 ,יתקיים סיור של המועצה לישראל
יפה .בנוסף ,המועצה פנתה אל משרד השיכון בבקשה לרכוש את המשרדים בהם
יושב ועד יישובי הגולן.
א.זכריה :אבקש לקבל דיווח לגבי הסטטוס של "ועד יישובי הגולן" בכלל ושל המבנה.
מתקיים כאן מצב בלתי סביר ובלתי תקין ,לדעתי ,באופן השימוש במבנה.
ד.אפרצב :אבדוק את הנושא עד למליאה הבאה.
 .5תקנון מלגות :
ו.בדריאן :אני מבקשת אישורכם לתקנון מלגות מוצע (מצ"ב) .אודה לשליחת
הערותיכם/הארותיכם עד ליום ראשון , 59.1..5.12 ,על מנת שנפעל לטובת
פרסום התקנון לסטודנטים.
א.זכריה :כל שינוי של התקנון מצריך אישור ע"י מליאת המועצה.
תחילת הדיון בדלתיים סגורות
 .3ל .גבע :אישור פתיחת התב"רים והעברות לתב"רים מקרן עבודות פיתוח מתאריך
 ,19.9.12במליאה ( 9/5.12 )523מיום  56.9.12נשמט בטעות רישום
ההחלטה פה אחד על אישור התב"רים והעברות .מבקשת לרשום זאת בפרוטוקול
זה לבקשת הממונה על המחוז במשרד הפנים.
ה ח ל ט ה :מאושר פה אחד.
 .2ד.אפרצב :גזבר המועצה נמצא בחופשת מחלה ממושכת .דבר המקשה על ההתנהלות
השוטפת של המועצה ,שלחתי אליו מכתב ,בו אני מציין כי במליאת המועצה
הבאה אעלה נושא מינוי מ"מ גזבר לתקופה של  3חודשים.
א.זכריה :ההיבט הארגוני של תפעול המערכת כפי שמוצע בלתי סביר ,לעניות דעתי.
המערכת במישור האישי נהגה בצורה סבירה ותומכת .השאלה הנשאלת היא מה
הסמכויות החוקיות ומה בנוגע לעניין הסטטוטורי .שיטות ניהול המועצה שמורות
למ דיניותו של ראש המועצה ,ולי אין מעמד מעבר להבעת עמדה ,וזאת בתנאי
שיישמרו התנאים והזכויות של העובדים.
2

בנוסף ,לא רצוי שלילך תהיה מורשית חתימה ומנכ"לית  .חייבת להיות הפרדה.
אך אם יש כורח השעה ,רצוי שזה יהיה לזמן קצר ככל שניתן.
 .2הצגת טיוטת מבנה ארגוני
המצגת מצורפת כנספח א'
אתי פרחי היועצת הארגונית סקרה את השלבים בתהליך עד כה ,איסוף הממצאים,
תמונת עתיד ותיאור שלבי העבודה וכן הציגה טיוטת מבנה.
התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המליאה הנוכחים.
ש.לבקוביץ :אבקש להוסיף בשורת תמונת העתיד בנושא החינוך גם שירות צבאי
משמעותי.
ל .שרייבר :מבקשת לבחון שוב את נושא הקליטה וצמיחה דמוגרפית כחלק ממרכז צעירים,
מציעה להופכה למחלקה ואת מרכז צעירים כחלק ממנה.
ל.גבע :היועץ גדי אמיר מטעם משרד הפנים מציג מחר לפני הדרג המקצועי במשרד
הפנים את הדו"ח שערך .לאחר התוספות יוגש אלינו הדו"ח לתגובה ואז יינתן הדו"ח
הסופי .המעברים בין המחלקות ושינוי כפיפויות אינו מצריך אישור מליאה .כל
תוספת כ"א תובא לאישור המליאה לאחר סיום התהליך מול משרד הפנים.
א .זכריה :יש לי הרגשה כי אנו עסוקים בסמנטיקה ובשאלות מיתוג ולא במהות .לדעתי,
צמיחה דמוגרפית עוסקת בבניית בתים ,הקמת מפעלים ,הקמת מוסדות חינוך,
מפעלי תיירות ועוד.
מרכז הצעירים ,למרות שקיבל תנופה עם כניסתה של ויקי ,עדיין מתעסק
בפולקלור ותרבות של הצמיחה ולא בצמיחה עצמה .לי לא משנה איפה תטופל
הצמיחה הדמוגרפית ובלבד שתהיה צמיחה דמוגרפית שמטופלת.

רשמה :לילך גבע
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